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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 16-
án 16,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, Túri 

István, Forgó Istvánné, Vas Ildikó, Szappanos Renáta és Hajagos 
Antal képviselők. 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-főtanácsos. 
 

Pénzváltó István polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén 
megjelent képviselőket. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a 
megválasztott képviselők, polgármester (7) fő közül (7) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 

Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pont elfogadását: 
 

N a p i r e n d :  
 

1.) A 0134, a 0139/2 és a 0139/3 hrsz-ú külterületi utak térítés mentes 
tulajdonba, illetve vagyonkezelésbe történő átadása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  
 

2.) Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának  és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – 
Külterületi helyi közutak fejlesztésére, valamint önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzésére  
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 
 

3.) Pénzváltó István polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
 

4.) Tormási Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 
megállapítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
3/2017. (I.16) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
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H A T Á R O Z A T  
 

1.) A 0134, a 0139/2 és a 0139/3 hrsz-ú külterületi utak térítés mentes 
tulajdonba, illetve vagyonkezelésbe történő átadása 
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester  

2.) Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának  és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – 
Külterületi helyi közutak fejlesztésére, valamint önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzésére  
Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester 

3.) Pénzváltó István polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
 

4.) Tormási Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 
megállapítása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 
 
 

1.) A 0134, a 0139/2 és a 0139/3 hrsz-ú külterületi utak térítés mentes 
tulajdonba, illetve vagyonkezelésbe történő átadása 

 
Pénzváltó István polgármester: A napirendi ponthoz kapcsolódóan a testület már 
hozott határozatot az előző ülésen. A külterületi utak, melyeket szeretnénk 
kezelésbe, illetve tulajdonba venni, a Közlekedési Koordinációs Központ 
kezelésében voltak, mely központ december 31-vel megszűnt, így a 
tulajdonviszonyok megváltoztak. A legtöbb út a Magyar Állam tulajdonába került és a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kell eljárni a kezelésbe, illetve tulajdonba 
történő átvétel miatt. Tekintettel a változásokra a határozatot a megváltozott 
tulajdonviszonyokhoz kell igazítani.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze - a „Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16” pályázat 
benyújtása kapcsán - a Magyar Állam tulajdonában lévő 0134, a 0139/2 és a 0139/3 
hrsz-ú országos közutak térítésmentes önkormányzati tulajdonba történő átvételét, 
helyi közútként történő üzemeltetését. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
kezdeményezze a fenti ingatlanok vagyonkezelésbe történő átvételét - a tulajdonjog 
megszerzésétől függetlenül - és helyi közútként történő üzemeltetését. Javasolja, 
hogy az Önkormányzat az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket vállalja. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél járjon el a fenti ingatlanok önkormányzati tulajdonba 
vétele, illetőleg vagyonkezelése ügyében és a szükséges szerződéseket kösse meg 
és a jognyilatkozatokat tegye meg. Felelős: Pénzváltó István polgármester. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
4/2017. (I.16.) Kt. határozat 
A 0134, a 0139/2 és a 0139/3 hrsz-ú külterületi  
utak térítés mentes tulajdonba, illetve  
vagyonkezelésbe történő átadása  
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
kezdeményezi - a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16” pályázat benyújtása kapcsán - a Magyar 
Állam tulajdonában lévő 0134, a 0139/2 és a 0139/3 hrsz-ú 
országos közutak térítésmentes önkormányzati tulajdonba 
történő átvételét, helyi közútként történő üzemeltetését. 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
kezdeményezi a fenti ingatlanok vagyonkezelésbe történő 
átvételét - a tulajdonjog megszerzésétől függetlenül - és helyi 
közútként történő üzemeltetését. 

Az Önkormányzat az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket 
vállalja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél járjon el a fenti 
ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele, illetőleg 
vagyonkezelése ügyében és a szükséges szerződéseket kösse 
meg és a jognyilatkozatokat tegye meg. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
2.) Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának  és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – 
Külterületi helyi közutak fejlesztésére, valamint önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzésére 

 
Pénzváltó István polgármester: A pályáztat benyújtásával kapcsolatban szintén 
hozott már határozatot a képviselő-testület. Az előző határozatban munkagép és 
tolólap beszerzése szerepel 10 millió forint értékben. Szükséges a megnevezés 
megváltoztatása erőgép valamit függesztett munkagép elnevezésre, és a bruttó érték 
megadása, mely 12.700.000,- Ft.  
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek pályázat 
benyújtását a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának  
és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztésére, 
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valamint önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzésére. A beruházás támogatottsága 75%-os, 
az önkormányzatnak 25% önerőt kell biztosítani. Javasolja a képviselő-testületnek 
pályázat benyújtását a külterületi helyi közutak – a 0131, a 0134, a 0139/3, és a 0143 
hrsz-ú – fejlesztésére, állapotjavítására, melynek bekerülési költsége bruttó 
67.915.380,- Ft. Javasolja a képviselő-testületnek pályázat benyújtását az 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 
erőgép, valamint függesztett munkagép beszerzésére bruttó 12.700.000,- Ft 
értékben. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a két beruházás megvalósítására 
bruttó 24.000.000,- Ft önerőt biztosítson a 2017. évi költségvetés terhére. Felelős: 
Pénzváltó István polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
5/2017. (I.16.) Kt. határozat 
Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának  és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére 
 – Külterületi helyi közutak fejlesztésére, valamint önkormányzati  
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához  
szükséges erő- és munkagépek beszerzésére 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 123/2016. 
számú határozata helyett az alábbi határozatot hozza meg: 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának  és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – 
Külterületi helyi közutak fejlesztésére, valamint önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzésére. 

2.) A beruházás támogatottsága 75%-os, az önkormányzatnak 25% 
önerőt kell biztosítani. 

3.1.) A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a külterületi helyi 
közutak – a 0131, a 0134, a 0139/3, és a 0143 hrsz-ú – 
fejlesztésére, állapotjavítására, melynek bekerülési költsége 
bruttó 67.915.380,- Ft. 

3.2.) A Képviselő-testület pályázatot nyújt be az önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 
erőgép, valamint függesztett munkagép beszerzésére bruttó 
12.700.000,- Ft értékben. 

4.) A Képviselő-testület a két beruházás megvalósítására bruttó 
24.000.000,- Ft önerőt biztosít a 2017. évi költségvetés terhére. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Zayzon Jenőné jegyzőt 
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3.) Pénzváltó István polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítása 

 
Zayzon Jenőné jegyző: A polgármester illetménye 2017. január 1-vel megváltozott, 
melyet a képviselő-testületnek határozatban kell rögzíteni, amely összeg nem térhet 
el a törvényben rögzítettektől. Az önkormányzati törvény értemében a 2001-5000 fő 
lakosságszámú település polgármesterének illetménye az államtitkár 
javadalmazásának 55 %-ával egyezik meg.  
 
Az államtitkár javadalmazása három tételből tevődik össze. Alapilletménye a 
köztisztviselői illetményalap 12-szerese, azaz 463.800-, Ft. Jogosult 
illetménykiegészítésre, mely az alapilletmény 50 %-a, azaz 231.900,- Ft. Ezen felül 
az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65 %-a, azaz 301.470-, Ft. Az 
államtitkár havi bruttó bére 997.170-, Ft, ennek 55 %-a azaz 548.444-, Ft a 
polgármester havi illetménye. Ezen kívül a polgármester havonta az illetményének 
15%-ban meghatározott összegű költségtérítésre is jogosult, melynek összege 
82.267-, Ft.  

Kéri a képviselő-testülettől az előterjesztés alapján a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Pénzváltó István polgármester: Bejelenti személyes érintettségét és átadja az ülés 
vezetését Tormási Zoltán alpolgármesternek, egyben bejelenti, hogy nem kíván részt 
venni a szavazásban. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Pénzváltó 
István polgármestert személyes érintettsége miatt a szavazásból ne zárja ki. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 
6/2017. (I.16.) Kt. határozat 
Pénzváltó István polgármester  
személyes érintettsége 
 

H A T Á R O Z A T  
 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzváltó 
István polgármestert személyes érintettsége miatt a szavazásból 
nem zárja ki.  

 
Tormási Zoltán alpolgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Pénzváltó 
István polgármester illetményét 2017. január 1. napjától havi bruttó 548.444,- Ft-ban 
állapítsa meg. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Pénzváltó István polgármester 
költségtérítését 2017. január 1. napjától havi bruttó 82.267,- Ft-ban állapítsa meg. 
Felelős: Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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7/2017. (I.16.) Kt. határozat 
Pénzváltó István polgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzváltó 
István polgármester illetményét 2017. január 1. napjától havi 
bruttó 548.444,- Ft-ban állapítja meg. 

 
2.) A Képviselő-testület Pénzváltó István polgármester 

költségtérítését 2017. január 1. napjától havi bruttó 82.267,- Ft-
ban állapítja meg. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző  
 
4.) Tormási Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapítása 
 
Zayzon Jenőné jegyző: A polgármester illetményének változása maga után vonja 
az alpolgármester tiszteletdíjának módosulását. Tormási Zoltán alpolgármester 
társadalmi megbízatásban látja el feladatait, korábbi tiszteletdíja 157.100,- Ft-ban 
került megállapításra. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja nem 
haladhatja meg a főállású polgármester havi illetménye 50 %-ának 90 %-át. Jelen 
esetben a főállású polgármester havi illetménye 548.444,- Ft, ennek 50 %-a 
274.222,- Ft, melynek 90 %-a 246.800,- Ft.  

Kéri a képviselő-testülettől az előterjesztés alapján hozza meg döntését. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Szeretné jelezni, elégségesnek tartja a jelenlegi 
bruttó bérét. 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Tormási Zoltán 
alpolgármester bruttó bérét 200.000,- Ft-ban meghatározni. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: A javasolt összeget köszönettel elfogadja, egyben 
bejelenti személyes érintettségét, és hogy a szavazásban nem kíván részt venni. 
 

Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Tormási 
Zoltán alpolgármestert személyes érintettsége miatt a szavazásból ne zárja ki. 
 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 
8/2017. (I.16.) Kt. határozat 
Tormási Zoltán alpolgármester  
személyes érintettsége 
 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 N y á r l ő r i n c , 2017. január 16. napján 8. 

 

H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tormási 
Zoltán alpolgármestert személyes érintettsége miatt a szavazásból 
nem zárja ki. 
 

Pénzváltó István polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Tormási 
Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester részére 2017. január 1. napjától 
kezdődő időszakkal havi bruttó 200.000,- Ft tiszteletdíjat állapítson meg. Felelős: 
Zayzon Jenőné jegyző. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy) 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 
9/2017. (I.16.) Kt. határozat 
Tormási Zoltán társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T  

 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tormási 

Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester részére 2017. 

január 1. napjától kezdődő időszakkal havi bruttó 200.000,- Ft 

tiszteletdíjat állapít meg. 

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
 
Túri István képviselő: Szeretne érdeklődni, hogy külterületen miért nem tolták el a 
fontosabb bekötőutakon a havat? 
 
Pénzváltó István polgármester: Véleménye szerint nem esett akkora hó, hogy az 
gondot okozott volna a külterületen. Bejelentés sem érkezett, hogy nem tudnak 
külterületről bejutni. 
 
Túri István képviselő: Úgy gondolja, hogy ha a belterületen el van tolva a hó, akkor 
a külterületen is meg kell tenni ugyan ezt. A külterületi lakosság is ugyan úgy a 
községhez tartozik. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Meg kell említse, hogy Varga Imre vállalkozó, aki a 
hó eltolását végzi a községben, felhívta telefonon, hogy külterületre is kimenjenek-e 
a havat eltolni. Akkor Ő úgy látta, hogy ez nem indokolt, ezért nem jártak kinn a 
külterületen a hótolók. 
 
Túri István képviselő: Szeretné kérni, hogy a bel- és külterületi lakosság egyforma 
elbírálás alá essen. 
 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről 
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Pénzváltó István polgármester: Természetesen törekszünk arra, hogy a külterületi 
lakosnak is ugyan olyan érzete legyen, mint a belterületen élőnek. Úgy gondolja, 
hogy megfelelő figyelmet fordítanak a külterületen élő lakosságra. 
 
 
 
Több kérdés nem merült fel Pénzváltó István polgármester megköszönte a 
képviselők megjelenését és a rendkívüli ülést berekesztette. 
 
 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester              jegyző 


